
 

یک تیماری يیزيسی کثذی است کٍ می تًاوذ تیماری خفیف یا شذیذ 
اس طزیق خًردن آب ي غذای آلًدٌ ي   Aایجاد کىذ . يیزيسی َپاتیت

تُذاشت وامىاسة ، اس طزیق تماس مستقیم تا یک فزد ػفًوی مىتقل 
 می شًد . 

شستشًی دست  –تُذاشت ي درمان  –ایمىی غذا  –تامیه آب سالم 
ي دفغ مىاسة فاضالب ، مًثزتزیه راٌ مقاتلٍ تا  Aي ياکىس َپاتیت 

 تیماری است . 

 اًتقال  :

 ػمذتاً تًسط مسیز فک ي دَان مىتقل می شًد .   Aيیزيس َپاتیت

  عالئن  :

ريس است . ػالئم   82تا   41مؼمًالً  Aديرٌ کمًن َپاتیت 
 –اسخفیف تا شذیذ است ي می تًاوذ شامل : تة  Aَپاتیت 
 –حالت تًُع  –اسُال  –اشتُا  –ضؼف 

ادرارتیزٌ ي سردی ) سرد  –واراحتی شکمی 
 شذن پًست ي سفیذ شذن پًست ( تاشذ . 

َمٍ افزادی کٍ آلًدٌ اوذ َمٍ ػالئم را داروذ 
. ػالئم ي وشاوٍ َای تیماری در تالغیه ، 

  .تیشتز اس کًدکان داروذ

 چِ کسی در هعرض خطر است ؟ 

َز کسی کٍ ياکسیىٍ وشذٌ یا قثل اس آن آلًدٌ شذٌ است می 
کٍ يیزيسی  آلًدٌ شًد ، در مىاطقی A تًاوذ تا يیزيس َپاتیت

در  Aاکثز ػفًوتُای َپاتیت   –تاال تًدن سه  –گستزدٌ است 
 ديران کًدکی رخ می دَذ . 

کی عَاهل خطرساز در هٌاطق هتَسط ٍ باالی اًذهی
 عبارتٌذ از : 

 تُذاشت ضؼیف  -4
 استفادٌ اس داريَای تفزیحی -8

 کمثًد آب  -3
 سوذگی در یک خاوًادٌ تا یک فزد آلًدٌ  -1

 ارتثاط جىسی تا فزد مثتال  -5

 تشخیص  :

اس سایز اوًاع َپاتیت حاد ي يیزيسی قاتل   Aمًارد َپاتیت
تشخیص ویستىذ ، ممکه است ویاس تٍ امکاوات آسمایشگاَی 

 تخصصی تاشذ . 

 درهاى  :

يجًد وذارد . تُثًدی اس ػالئم  Aدرمان خاصی تزای َپاتیت 
ممکه است آَستٍ تاشٍ ي ممکه است چىذ َفتٍ یا چىذ ماٌ 

اجتىاب اس داريَای غیز ضزيری طًل تکشذ . مُمتز اس َمٍ 
پاراستًمًل ي داريَای ضذ استفزاؽ وثایذ  –است . استامیىًفه 

 مصزف شًد . 

 جلَگیری  :

 . است  Aارتقاء تُثًد تُذاشت ي سالم تًدن غذا مًثزتزیه راَُای مثارسٌ تا َپاتیت 

 تالشْای ایوي سازی  :

تزوامٍ ریشی تزای تزوامٍ َای ایمه ساسی در مقیاس يسیغ تایذ 
شامل ارسیاتی َای دقیق اقتصادی ي ريشُای پیشگیزی اس 

تزای  جایگیشیه یا اضافی وظیز تُثًد تُذاشت ي آمًسش تُذاشت
 تُثًد شیًٌ َای تُذاشتی تاشذ . 

 

 باسمه تعالی

 

 داًشگاُ علَم پسشکی شیراز

 )س( ٍ الشّزاقلة خیزیِ  تیوارستاى

 كَدكاى شْید حجاسي
 

 

 

 

 

 

 :  گاىتْیِ كٌٌد

 CCU3الْام سارع پزستار        -

 سّزا سارع یزجی پزستار اتفاقات  -

  هٌبع:                

     WHO.comWWW. 

WWW.CDC.COM 

 79بْار 

http://www.who.com/
http://www.cdc.com/
http://www.cdc.com/


است كِ تاعث  Cتیواري كثدي ًاشی اس ٍیزٍس ّپاتیت 

ایجاد عفًَت ٍ التْاب حاد ٍ هشهي هیشَد.عفًَت هشهي 

 هی تَاًد تِ  سیزٍس كثدي شَد. 

% اس هثتالیاى  51 – 51هعوَال ًادر ٍ تدٍى عالهت تَدُ ٍ 

هاُ تْثَد هی  6تدٍى دریافت هزاقثت درهاًی در طَل 

 یاتٌد.

 راُ ّای اًتقال : 

  استفادُ اس سزًگ ٍ ٍسایل تشریق هشتزک 

  ُاستفادُ اس تجْیشات پششکی ٍ جزاحی استزیل شد

 ٍ آلَدُ 

 ُتشریق فزآٍردُ ّاي خًَی آلَد 

 تا فزد الَدُ راتطِ جٌسی 

 اًتقال اس هادر تِ جٌیي 

 

اس طزیق شیز هادر ، غذا ، ٍ ًَشیدًی ٍ  Cٍیزٍس ّپاتیت 

 تواس جسوی تا فزد آلَدُ تِ ٍیزٍس قاتل اًتقال ًوی تاشد.

  افراد در هعرض خطر:

 افزاد دریافت كٌٌدُ دارٍّاي تشریقی 

  پزسٌل تین تْداشت ٍ درهاى 

  افزاد هثتال تِ عفًَت HIV  

 افزاد داراي ساتقِ تاتَ ٍ خالکَتی 

  ِشزیک جٌسی فزد الَدُ تHCV 

  ًگْثاى سًداًْا یا شاغل در هزاكش ًگْداري افزاد تا

 رفتارّاي پز خطز

  كَدكاى هتَلد شدُ اس هادراى آلَدُ تِ ّپاتیتC   

 عالین بیواری: 

 هاُ است.  6ّفتِ تا  2دٍرُ كوَى 

درد شکوی، ادرار  تة ، خشکی، كاّش اشتْا، تَْع، استفزاغ،

 تیزُ، هدفَع خاكستزي، درد هفاصل ٍ یزقاى

 

 تشخیص: 

سًََگزافی ٍ  HCV. Ab  ٍHCV RNAاًجام آسهایش 

 تیَپسی اس كثد.

 پیشگیری اٍلیِ: 

  ٍاكسٌی جْت ّپاتیتC .ٍجَد ًدارد 

  تْداشت دست ٍ استفادُ اس استفادُ اس دستکش 

 ایت ًکات تشریق ایوي رع 

  استفادُ اس ٍسایل تشریق یکثار هصزف 

 دُ اس ٍسایل استزیل ااستف 

 پیشگیری ثاًَیِ: 

 درهاى دارٍیی 

  پیگیزي درهاى ٍ تزرسی هٌظن ٍضعیت كثد 

 

 


